
 

 

ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 2020/2021-es TANÉVRE! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket/fizetésére kötelezettet és a Diákokat, hogy a tavalyi tanévhez hasonlóan az ügyintézőkhöz 

több intézmény tartozik, így személyesen csak az étkezési díjak beszedésére kijelölt időben tartózkodnak az iskolákban. 

Munkavégzésük helye: Kossuth Lajos Kollégium épülete (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3.) 

 

Információ az étkezési díj fizetésről: 

- A 2020/2021-es tanév szeptember havi étkezésének befizetési időpontja: 

 2020. augusztus 17-19. (hétfő-szerda) 7-17 óráig és augusztus 24-25. (hétfő-kedd) 7-16 óráig 

 

Augusztusi befizetés helyszíne: IMGSZ (Kossuth Lajos Kollégium épülete, Mosonmagyaróvár, Gorkij u.3.) 

- Ezt követően szeptember hónaptól a meghirdetett befizetési napokon az ügyintézők továbbra is az iskolákban 

tartózkodnak (a befizetések időpontjáról legkésőbb szeptember hónapban adunk részletes tájékoztatást) 

Fontos tudnivalók: 

A gyerekétkeztetést a SZÜLŐ/GONDVISELŐ KÉRELMÉRE tudjuk biztosítani abban az esetben, ha a fenti 

időpontban az étkezési díj befizetésre kerül.  A térítési díjakra vonatkozó kedvezmények igénylésének lehetőségét és 

feltételeit az iskola honlapján található tájékoztató tartalmazza. 

 

A kedvezményt csak abban az esetben tudják a Tisztelt Szülők érvényesíteni, ha a bemutatott dokumentumok mellett 

a Szülő a kedvezménynek megfelelő nyilatkozatot (3 gyermek esetén is) és a feltételek fennállásának igazolásának 

dokumentumait a befizetés napján a regisztrációnál olvashatóan kitölti és keltezéssel aláírva részünkre leadja! 

 

A  2020/2021-es tanév első étkezési napja: 2020. szeptember 1. (kedd) 

A továbbiakban az étkezéssel kapcsolatos információk/felvilágosítások/lemondások (előző munkanap reggel 7-9 óráig 

történjen meg) stb. az alábbi elérhetőségen történik: 

Fekete, Haller, Éltes Iskola 20/321 0015, etkezes2.imgsz@gmail.com  Kocsis Veronika 

Az igényfelmérő lapokat kérjük visszajuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 

e-mail: etkezes2.imgsz@gmail.com, postai úton: IMGSZ Étkezés, 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3., vagy személyesen: 
Kossuth Lajos Kollégiumban (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 3.) munkanapokon 8:00-11:00 

 

Az igényfelmérő lapok leadási határidő: 2020. június 15. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IGÉNYFELMÉRŐ LAP 2020/2021-ES TANÉV (Éltes iskola) 

Tanuló neve:…………………………………………………………………………………………………………..  

Iskola:………………………………………………………………………………………………………………… 

Leendő osztály:……………………………………………………………………………………………………….. 

Szülő (gondviselő) neve:……………………………………………………………………………………………… 

Lakcím:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):      ……………….………………………………………………………… 

Kérjük szíveskedjék aláhúzással jelezni az étkezési szándékot 

- egyszeri étkezés (ebéd)  

- kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) 

- háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 

- kollégiumi ellátást (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)  

- nem kérünk étkezést 
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Mosonmagyaróvár, 2020.  ………………………………………….                       ellátást igénylő fizetésre kötelezett  aláírása 


